
BESLUIT VERKEERSMAATREGEL

 

Aanwijzen parkeervak als  busparkeerplaats  met venstertijd van  max.  twee uur in de  Havenstraat

tege nover nummer 21, Rotterdam.
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De directeur van cluster Stadsontwikkeling,

overwegende,

1* dat er op de Havenstraat tegenover nummer 21 een parkeerplaats ligt die geschikt is voor bussen

die passagiers uit en in willen laten stappen;

2* dat deze parkeerplaats in het verleden is aangelegd voor gebruik als parkeerplaats voor bussen

die toeristen naar Historisch Delfshaven vervoerde;

3* dat de bushalte een aantal jaren geleden is opgeheven;

4* dat het echter gewenst is om deze parkeergelegenheid weer opnieuw aan te wijzen;

5* dat het om misbruik van deze parkeergelegenheid voor bussen te voorkomen er een venstertijd

voor parkeren van maximaal twee uur moet worden ingesteld;

6* dat de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april

1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekt tot:

7* het beschermen van weggebruikers en passagiers;

8* het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

9* dat de weg is gelegen binnen de bebouwde kom van de gemeente Rotterdam en onder beheer

is van de gemeente Rotterdam;

10* dat het verkeersbesluit ter advies aan de gebiedscommissie Delfshaven is voorgelegd en dat deze

wel gebruik heeft gemaakt van zijn adviesrecht als bedoeld in artikel 27 Verordening op de ge-

biedscommissies 2014 jo. Bijlage 1 Verordening op de gebiedscommissies 2014, nummer 4 Bui-

tenruimte onder punt 07 of zoals nadien gewijzigd (gemeenteblad 2013-96 of zoals nadien gewij-

zigd), waarbij geadviseerd is de voorgestelde maatregel in te voeren;

11* dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Weg-

verkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, Stb. 1990, 460,of zoals nadien gewijzigd) overleg heeft

plaats gevonden met de Politie Eenheid Rotterdam, Basisteam Delfshaven waarbij geadviseerd

is de voorgestelde maatregel in te voeren;

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d. van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals

nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit

Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van

Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rot-

terdam 2016 (gemeenteblad 2016-6556, zoals nadien gewijzigd),

B ESLUIT:

•eerder genomen verkeersbesluiten, direct betrekking hebbend op hetgeen middels dit

verkeersbesluit opnieuw wordt geregeld, in te trekken en daarmee samenhangende verkeersborden te

verwijderen;

•tot het aanwijzen van het parkeervak tegenover de Havenstraat 21 als busparkeerplaats

door plaatsing van bord E08-4 “parkeergelegenheid alleen bestemd voor bussen” volgens het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

•tot het instellen van een tijdsbeperking voor deze parkeerplaats voor maximaal 2 uur middels een

blauwe zone door plaatsing van bord E10zb en bord E11ze volgens het Reglement Verkeersregels
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en Verkeerstekens 1990;
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Rotterdam, 8 juli 2016.

Namens het college van Burgemeester en Wethouders

de directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

voor deze, het hoofd Verkeer en Vervoer,

Mw. S.M. Leijten-Adams

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van publicatie ervan een be-

zwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener

- datum bezwaarschrift

- de gronden van het bezwaar

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op:

www.rotterdam.nl -> gemeenteloket -> onlineproducten -> formulier "digitaal bezwaar".

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorzie-

ning (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.
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